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ുക്വലും റത്തഽവര്ഷങ്ങ്ക്കഽ മഽ

് പഺറ഻തമഺയ ീെയ്സ്ബഽക്ക഻ന് ഈ

ക്ഺലയളവ഻നഽള്ള഻് ൂക്വര഻ക്കഺനഺയ വളര്ച്ച സമഺനതക്ള഻ലലഺത്തതഺണ്.
നാറല഻യ഻രഽറീത്തട്ടു ുക്ഺട഻ അുംഗങ്ങളുും റത഻നയ്യഺയ഻രും ുക്ഺട഻ ീസൌഹിദങ്ങളുും
അടങ്ങഽന്ന ഈ ൂസറല഻നഺണ് ുലഺക്ും ഇന്ന് ഇന്പര്ീനറല഻് ീെലവ഻ടഽന്ന ീമഺത്തും
സമയത്ത഻ീന്പ റത഻നഺറഽ ശതമഺനുത്തഺളും ലഭ഻ക്കഽന്നത്. ീെയ്സ്ബഽക്ക് വ഻വ഻ധ
സമാഹങ്ങള഻ലഽും നമഽീട മനസ്സുക്ള഻ലഽും ഉളവഺക്കഽന്ന നലലതഽും െ഼ത്തയഽമഺയ
അനഽരണനങ്ങീളന്ഫറല഻ മനേഺ്ട്തജ്ഞരഽും സഺമാഹയശഺ്ട്തജ്ഞരഽീമഺീക്ക
ന഻രവധ഻ റഠനങ്ങ് നടത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ബന്ധങ്ങീളയഽും സമാഹത്ത഻നഽ മഽന്ന഻് നഺും
നീമയവതര഻ന്ഫ഻ക്കഽന്ന ര഼ത഻ക്ീളയഽീമഺീക്കക്കഽറ഻ച്ച് ട്റ്തഽത റഠനങ്ങ് തരഽന്ന
ഉ്ക്കഺഴ്െക്ീള ഒന്നഽ റര഻െയീന്ഫടഺും.

എന്തഺണ് എഫ്ബ഻യഽടെ പ്രസക്ത഻?
എട്ബഹഺും മഺ്ുലഺവ് എന്ന മനേഺ്ട്തജ്ഞീന്പ വ഼ഷണതണത്ത഻് ഭഷണതണവഽും
റഺര്ന്ഫ഻ടവഽും ുറഺലഽള്ള അട഻പഺനഺവശയങ്ങ് ന഻റുവറലീന്ഫട്ടു ക്ഴ഻ഞ്ഞഺ്
അടഽത്തതഺയ഻ നഺും ുതടഽന്നത് ്ുനഹും, സവയുംമത഻ന്ഫ്, സഺെലയുബഺധും
തഽടങ്ങ഻യവയഽീട റാര്ത്ത഼ക്രണമഺണ്. നമഽീട ഇത്തരമഺവശയങ്ങീള
തിപ്ത഻ീന്ഫടഽത്തഺന് ഒരഽ റര഻ധ഻ വീര എഫ്ബ഻ക്കഺക്ഽന്നഽണ്ട്.
സഺമാഹയജ഼വ഻ക്ളഺയ റല മിഗങ്ങളുും അുനയഺനയും ീെള്ളുീററഽക്ക഻ീക്കഺടഽക്കഽക്,
ശര഼രും വിത്ത഻യഺക്കഽക് തഽടങ്ങ഻യ െ഻ല റര്റരസഹഺയങ്ങ് ീെയ്യഺറഽണ്ട്.
Social grooming എന്നഽ വ഻ള഻ക്കീന്ഫടഽന്ന, റഽറുമ അട്റധഺനും എന്നഽ
ുതഺന്ന഻ുയക്കഺവഽന്ന ഇത്തരും ട്റവിത്ത഻ക്് റുഷണത ബന്ധങ്ങളുീട ന഻ലന഻്ന്ഫ഻നഽും
സമാഹങ്ങളുീട ീക്ട്ടുറന്ഫ഻നഽും ഏീറ സഹഺയക്മഺണ് എന്ന്
സഺമാഹയശഺ്ട്തജ്ഞര് അഭ഻ട്റഺയീന്ഫടഽന്നഽണ്ട്. മനഽഷയര഻് ഈീയഺരഽ ധര്മും
ന഻ര്വഹ഻ക്കഽന്നത് ീക്ഺച്ചുവര്ത്തമഺനങ്ങളുും റരദാഷണങ്ങളുും ഒീക്കയഺണ്.
ീെയ്സ്ബഽക്ക഻് നഺും നടത്തഽന്ന ഇടീറടലഽക്് മ഻ക്കതഽും ഈ
ഗണത്ത഻്ീന്ഫടഽത്തഺവഽന്നവയഽമഺണ്.

മഽഖരഽസ്തകം മനസ്സ഻ടെ കണഺെ഻
ഇഷ്ടഺനഽസരണും ുറഺസ്റ്റുക്ളുും ക്മന്പുക്ളുീമഺീക്കയ഻ടഺനഽള്ള സവഺതട്്യും
ീെയ്സ്ബഽക്ക് അുംഗങ്ങ് ഇലലഺത്ത ഗഽണങ്ങ് നട഻ക്കഽന്നത഻നഽും ീറഺയ്സമഽഖങ്ങ്
ട്റദര്ശ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽും ക്ളീമഺരഽക്കഽന്നഽുണ്ടഺ? ഇലല എന്നഽും, യഥഺര്ഥ
വയക്ത഻തവീത്തത്തീന്നയഺണ് നഺീമഺീക്ക ീെയ്സ്ബഽക്ക഻ലഽും ട്റക്ടമഺക്കഽന്നത്
എന്നഽും ആണ് വ഻വ഻ധ റഠനങ്ങളുീട ന഻ഗമനും.
ഇത഻ന് റല വ഻ശദ഼ക്രണങ്ങളുമഽണ്ട്. മഺട്ട഻ുമഺണ഻യ് ൂസറലുക്ള഻ീലയഽും മറലുും
ുറഺീല അുംഗങ്ങ് സവയും ുെര്ക്കഽന്ന വ഻വരങ്ങ് മഺട്തമലല
എഫ്ബ഻ീട്റഺൂെലഽക്ള഻് ഉള്ളത്. ട്െണ്ട്് ആീരഺീക്കയഺണ്, ടഺഗ്
ീെയ്യീന്ഫടഽന്നത് എത്തരും ുെഺുട്ടഺക്ള഻ലഺണ്, ുറഺസ്റ്റുക്്ക്കഽ ക്഻ട്ടുന്ന
ക്മന്പുക്ളുീട സവഭഺവീമ്ഺണ് എീന്നഺീക്കയഽള്ള അുംഗങ്ങ്ക്കഽ
ന഻യട്്഻ക്കഺനഺവഺത്ത റല വ഻വരങ്ങളുും അവരഽീട
എഫ്.ബ഻.ീട്റഺൂെലഽക്ള഻ലഽണ്ട്. ഇതഽും, ആീരങ്ക഻ലഽും സവയും
ഉയര്ത്ത഻ക്കഺണ഻ക്കഺന് ട്ശമ഻ച്ചഺ് അവീര ുനര഻ട്ടറ഻യഺവഽന്നവര് ഉടനട഻
ട്റത഻ക്ര഻ക്കഺനഽള്ള സഺദ്ധ്യതയഽും ഒീക്ക എഫ്.ബ഻.യ഻് ീറഺങ്ങച്ചുംററച്ച഻ലഽക്ീള
തടയഽന്നഽണ്ട്.

ഫലക്കഽകള് നടെപ്പറ്റ഻പ്പറയഽന്നത്
ന഻ങ്ങളുീട ൂലക്കഽക്ള഻് ീതള഻യഽന്നത് ഏതഽതരും വയക്ത഻തവമഺണ്
എന്നറ഻യഺന് തഺല്റരയമഽുണ്ടഺ? ക്ഺുംട്ബ഻ഡ്ജ് സര്വക്ലഺശഺലയഽീട
http://youarewhatyoulike.com എന്ന ീവബ്ൂസറല് സന്ദര്ശ഻ച്ചുുനഺക്കാ.

ടപ്രഺഫൈലഽകടള വശ്യമഺക്കഽന്നത്
ന഻തയജ഼വ഻തത്ത഻ീലന്നുറഺീല എഫ്ബ഻യ഻ലഽും ീ

ഺട഻ുനരത്ത഻ലഽും ഇത്ത഻ര഻മഺട്തും

സാെനക്് ീവച്ചുും മറലുള്ളവീരന്ഫറല഻ ക്ിതയമഺയ അഭ഻ട്റഺയങ്ങ്
രാറ഼ക്ര഻ക്കഺന് നമഽക്കഺക്ഽന്നഽണ്ട്. ഏീതഺീക്ക ഘടക്ങ്ങളഺണ് എഫ്ബ഻യ഻്
റര഻ഗണ഻ക്കീന്ഫടഽന്നത് എന്ന് െ഻ല ഗുവഷണങ്ങ് റര഻ുശഺധ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.
ആക്ര്ഷക്മഺയ ീട്റഺൂെ്റ഻ക്ചെര് ഉള്ളവര്ക്ക് ട്െണ്ട്റ഻ക്വസ്റ്റുക്് ക്഻ട്ടഺനഽള്ള
സഺദ്ധ്യത സവഺഭഺവ഻ക്മഺയഽും ക്ാടഽതലഺണ്. ഒുര റഽരഽഷന് തീന്ന ഗ഻റലഺറഽമഺയ഻
ന഻്ക്കഽന്ന റ഻ക്ചെറഽള്ള ഒരഽ ീട്റഺൂെല഻് ന഻ന്നഽും ീവറഽുംക്ുയ്യഺീട ന഻്ക്കഽന്ന
റ഻ക്ചെറഽള്ള മീറലഺരഽ ീട്റഺൂെല഻് ന഻ന്നഽും ട്െണ്ട്റ഻ക്വസ്റ്റുക്ളയച്ചഺ് ഗ഻റലഺറഽള്ള
ീട്റഺൂെല഻ീന്പ റ഻ക്വസ്റ്റുക്ളഺണ് ്ട്ത഼ക്് സവ഼ക്ര഻ക്കഺന് ക്ാടഽത് സഺദ്ധ്യത
എന്ന് ഒരഽ റഠനും വയക്തമഺക്കഽക്യഽണ്ടഺയ഻. ീസൌന്ദരയമ഻ലലഺത്തവര് സവ്ും
ുെഺുട്ടഺ ട്റദര്ശ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻ലഽും നലലത് ഒരഽ ുെഺുട്ടഺയഽും ീവക്കഺത഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ്
എന്നഽും, സഽന്ദര഼സഽന്ദരന്ഩഺര് അണ്ഫട്െണ്ട് ീെയ്യീന്ഫടഺനഽള്ള സഺദ്ധ്യത തഺരതുമയന
ക്ഽറവഺണ് എന്നഽും ുവീറ െ഻ല റഠനങ്ങ് സാെ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. നമഽീട ട്െണ്ട്്

ീസൌന്ദരയമഽള്ളവരഺീണങ്ക഻് അതഽും നമഽീട ീട്റഺൂെല഻ീന്പ ആക്ര്ഷണ഼യത
വര്ദ്ധ്഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. (യഥഺര്ഥ ജ഼വ഻തത്ത഻് പ഻ത഻ വ഻റര഼തമഺണ്
എുന്നഺര്ക്കഽക്!) നമഽീട ൂടുംൂലന഻് വലലതഽും എഴഽത഻യ഻ട്ടുള്ളവരഽീട
സൌന്ദരയവഽും, അവര് എ്ഺണ് ക്ഽറ഻ച്ച഻ട്ടുുറഺയത് എന്നതഽീമഺീക്ക നമഽീട
എഫ്ബ഻വശയതീയ ന഻ര്ണയ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്.
ക്ഽറച്ചുമഺട്തും ട്െണ്ട്സഽള്ളവര്ക്ക് നലല അഭ഻ട്റഺയും ക്഻ട്ടഺന് റഺടഺീണങ്ക഻്
മറഽവശത്ത് ഒരഽ മഽന്നാറ഻്ക്കാടഽത് ട്െണ്ട്സഽണ്ടഺക്ഽന്നതഽും മത഻ന്ഫു ക്ഽറയഺനഺണ്
ഇടയഺക്കഽന്നത്. ഏീറ ട്െണ്ട്സഽള്ളവര് എഫ്ബ഻യ഻് സമയും റഺഴഺക്കഽന്നവരഺണ്,
അറര഻െ഻തര്ക്കഽും റ഻ക്വസ്റ്റയക്കഽന്നവരഺണ് എീന്നഺീക്കയഽള്ള ധഺരണക്്
ഉടീലടഽക്കഽന്നതഺവഺും ഇത഻നഽ ക്ഺരണും.

സവയംമത഻പ്പ് ഫലക്കഽകള് ഡനെഽഡപഺള്
ഒരഽ വയക്ത഻ുയഺടഽ മഺട്തമഺയ഻ സുംവദ഻ക്കഽു

ഺ് നീമക്കഽറ഻ച്ച് അയഺ് എ്ഽ

വ഻െഺര഻ക്കഽും എന്നത഻ന് നഺും അട്ത വല഻യ ഊന്ന് ീക്ഺടഽക്കഺറ഻ലല. എന്നഺ്
എഫ്ബ഻യ഻ുലതഽ ുറഺീല റലുരഺടഽമഺയ഻ ആശയവ഻ന഻മയും നടത്തഽു

ഺ്

നീമക്കഽറ഻ച്ച് ഒരഽ ുമഺശഺഭ഻ട്റഺയും ഉരഽത്ത഻ര഻യഺത഻ര഻ക്കഺന് നഺും ക്ാടഽത്
ട്ശദ്ധ്഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. അതഽീക്ഺണ്ടഽതീന്ന ുബഺധറാര്വും ീതരീഞ്ഞടഽക്കഽന്ന ഒരഽ നലല
ഇുമജഺണ് നഺും ീെയ്സ്ബഽക്ക് ുറഺസ്റ്റുക്ള഻ലാീട അവതര഻ന്ഫ഻ക്കഺറഽള്ളത്. ഇത്
നമഽീട നലല ഗഽണങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ച് നമഽക്കഽ തീന്ന ുബഺദ്ധ്യും ജന഻ക്കഺനഽും അതഽവഴ഻
നമഽീട സവയുംമത഻ന്ഫ് ീമച്ചീന്ഫടഺനഽും ഇടയഺക്കഽന്നഽണ്ട്. ക്മന്പുക്ളുും
ീഷയറഽക്ളുീമഺീക്ക ുനടഺന് അവസരങ്ങീളഺരഽക്ക഻യഽും എഫ്ബ഻ നമഽീട
സവയുംമത഻ന്ഫ഻ീന റര഻ുറഺഷ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്.
ുവീറഺരഺളുീട ക്ഺഴ്െന്ഫഺട഻ലാീട നീമത്തീന്ന വ഼ഷണത഻ക്കഽു

ഺ് നഺും

മറലുള്ളവരഽമഺയഽള്ള തഺരതമയങ്ങള഻് മഽഴഽക്ഺനഽും അങ്ങ഻ീന സവയും വ഻ലയ഻ട഻ച്ചു
ക്ഺണഺനഽും സഺദ്ധ്യത ക്ാടഽതലഺണ്. ക്ണ്ണഺട഻ ുനഺക്ക഻യഽള്ള ആത്മവ഻ശക്ലനങ്ങ്
റലുന്ഫഺഴഽും ന഻രഺശയ഻ലവസഺന഻ക്കഽന്നത് ഇതഽീക്ഺണ്ടഺണ്. മറ഻ച്ച്, നമഽീട
ീട്റഺൂെലഽക്ള഻് മഽ

ഽററഞ്ഞ ുറഺീല നഺും അറ഻ഞ്ഞഽീക്ഺണ്ടഽ ീതരീഞ്ഞടഽത്ത

ുറഺസ്റ്റുക്ളഺണ് ഉള്ളത് എന്നതഽീക്ഺണ്ട് സവ്ും ീട്റഺൂെല഻ലാീട
ക്ടന്നഽുറഺക്ഽു

ഺ് നമഽീട സവയുംമത഻ന്ഫ് വര്ദ്ധ്഻ക്കഽക്യഺണഽ ീെയ്യുന്നത്.

കഺശ്഻ട്ടു മഺപ്തം കഺശ്ഽവഺരഺവഽന്ന഻െം
സഭഺക്

ുമഺ അമ഻തനഺണുമഺ ആത്മവ഻ശവഺസക്കഽറുവഺ മാലും റഽറുംുലഺക്ത്ത്

ബന്ധങ്ങ് പഺറ഻ീച്ചടഽക്കഺനഽും ന഻ലന഻ര്ത്തഽവഺനഽും ുനശും ുനര഻ടഽന്നവര്ക്ക് ഒരഽ
നലല ഉറഺധ഻യഺണ് ീെയ്സ്ബഽക്ക് എന്ന ധഺരണ ഒര഻ക്ക് ന഻ലന഻ന്ന഻രഽന്നഽ.
എന്നഺ് ഇത്തരക്കഺര് തഺരതുമയന ക്ാടഽത് സമയും എഫ്ബ഻യ഻്
ീെലവഴ഻ക്കഽന്നഽീണ്ടങ്ക഻ലഽും അവ഻ീടയഽും അവര്ക്ക് മറലുള്ളവരഽീടയട്ത ബന്ധങ്ങ്
സവരഽക്കാട്ടഺനഺക്ഽന്ന഻ലല എന്നഺണ് റഽത഻യ റഠനങ്ങ് സാെ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത്.
ആശയവ഻ന഻മയക്ഺരയത്ത഻് അവര്ക്കഽള്ള നയാനതക്് ഓണ്ഫൂലന഻ലഽും
ട്റക്ടമഺക്ഽന്നതഽും അവരഽീട ുറഺസ്റ്റുക്് റലുന്ഫഺഴഽും

ന഻ുഷധഺത്മക്മഺയ഻ുന്ഫഺക്ഽന്നതഽും അവ ുമഺശും ട്റത഻ക്രണങ്ങ്
ഷണതണ഻ച്ചുവരഽത്തഽന്നതഽീമഺീക്ക ഇക്കാട്ടര്ക്ക് എഫ്ബ഻യ഻് വ഻നയഺക്ഽന്നഽണ്ട്.
മറഽവശത്ത്, ീറഺതഽുവ സവയുംമത഻ന്ഫുള്ളവര് ക്ാടഽത് ുറഺസ഻റല഼വഺയ
അപ്ുഡറലുക്് ഇടഽക്യഽും അവക്കഽ നലല ട്റത഻ക്രണങ്ങ് ക്഻ട്ടുക്യഽും അങ്ങ഻ീന
അവരഽീട സവയുംമത഻ന്ഫ് റ഻ീന്നയഽും ക്ാടഽക്യഽും ആണ് എഫ്ബ഻യ഻്
സുംഭവ഻ക്കഽന്നത്.

ഇപ്രന഼ല഻മഡയഺലഽം…
ീെയ്സ്ബഽക്ക്, ടവ഻റലര്, ല഻ങ്ക്ഡ്ജ ഇന് തഽടങ്ങ഻യ ൂസറലുക്ളുീട
ുലഺുഗഺ ന഼ലന഻റത്ത഻ലഺയത഻ന് റല വ഻ശദ഼ക്രണങ്ങളുും ഉണ്ട്.
ന഻റങ്ങീളത്ത഻ര഻ച്ചറ഻യഺന് നീമ സഹഺയ഻ക്കഽന്ന ുനട്തുക്ഺശങ്ങളുീട
രണ്ടഽ ശതമഺനും മഺട്തമഺണ് ന഼ലക്കഺയ഻ മഺറല഻ീവക്കീന്ഫട്ട഻ട്ടുള്ളത്. ഉള്ള
ുക്ഺശങ്ങളഺവീട്ട, നമഽക്ക് സഽവയക്തമഺയ ക്ഺഴ്െ ന്ക്ഽന്ന ുെഺവ഻യ
എന്ന ഭഺഗത്ത഻നഽ റഽറത്തഺണ് പ഻ത഻ീെയ്യുന്നതഽും. ഈ രണ്ടഽ
ഘടക്ങ്ങ് ക്ണ്ണ഻് ക്ഽത്തഺീത റശ്ചഺത്തലത്ത഻് ഒതഽങ്ങ഻ന഻്ക്കഺന്
ഏറലവഽും ക്ഴ഻വഽള്ള ന഻റമഺയ഻ ന഼ലീയ മഺറലുന്നഽണ്ട്.
റര഻ണഺമറരമഺയ഻ ുനഺക്ക഻യഺ് ന഼ലഺക്ഺശീത്ത അവഗണ഻ക്കഺനഽള്ള
ക്ഴ഻വ് ുവട്ടയഺട഻ജ഼വ഻ച്ച നമഽീട റാര്വ഻ക്ര്ക്ക് ഏീറ
ഗഽണക്രമഺയ഻ട്ടുമഽണ്ടഺവണും. ൂസറല഻ീന്പ ഉള്ളടക്കത്ത഻് ന഻ന്ന് ട്ശദ്ധ്
വയത഻െല഻ന്ഫ഻ക്കഺത്ത ന഼ലന഻റും ുസഺഷയ്ൂസറലുക്്ക്ക്
ട്റ഻യങ്കരമഺയതഽും ഇുത ക്ഺരണത്തഺലഺവഺും.
ഇത഻നഽറഽറീമ ന഼ലയഺണ് ുലഺക്ത്ത് ഏറലവഽമഺളുക്ളുീട ഇഷ്ടന഻റും
എന്നതഽും, അത് ട്റശഺ്ത, സമഺധഺനും തഽടങ്ങ഻യവീയ
സാെ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നഽണ്ട് എന്നതഽീമഺീക്ക ഈ ൂസറലുക്്
ക്ണക്ക഻ീലടഽക്കഽന്നഽണ്ടഺവണും.

ബന്ധങ്ങള്@ടൈയ്സസ്ബഽക്ക്.ഡകഺം
ഏതഽതരും ഗഽണങ്ങ് തരഽന്നഽ എന്നത഻ീന്പ അട഻പഺനത്ത഻് ബന്ധങ്ങ് രണ്ടഺയ഻
തരുംത഻ര഻ക്കീന്ഫട്ട഻ട്ടുണ്ട്. വ഻വരങ്ങ് മഺട്തും തരഽന്ന അട്ത ആഴമ഻ലലഺത്ത
ബന്ധങ്ങ് Bridging capital എന്നഽും, ൂവക്ഺര഻ക്റ഻്ഽണ ലഭയമഺക്കഺറഽള്ള
ത഼ട്വമഺയ ബന്ധങ്ങ് Bonding capital എന്നഽും അറ഻യീന്ഫടഽന്നഽ. ഇത഻്
ീെയ്സ്ബഽക്ക് നമഽക്കഽ തരഽന്നത് ട്റധഺനമഺയഽും Bridging capital ആണ്.
അറര഻െ഻തരഽമഺയ഻ുന്ഫഺലഽും ഇടറഴക്ഺനഽും വല഻യ സമയനഷ്ടമ഻ലലഺീത ട്റ്തഽത
ബന്ധങ്ങ് ന഻ലന഻ര്ത്ത഻ീക്കഺണ്ടഽുറഺക്ഺനഽും അവസരങ്ങീളഺരഽക്ക഻യഺണ് എഫ്ബ഻
ഇതഽ സഺധ഻ക്കഽന്നത്. ഇഷ്ടവ഻ഷയങ്ങീളയഽും
ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങീളയഽീമഺീക്കക്കഽറ഻ച്ചുള്ള അറ഻വഽക്് നമഽക്കഽ തരഺന് ഇത്തരും

ബന്ധങ്ങ്ക്കഺക്ഽന്നഽമഽണ്ട്. റഽറുംുലഺക്ത്ത് നലല മഽന്റര഻െയമഽള്ളവരഽീട ഇടയ഻്
മഺട്തമഺണ് Bonding capital വളര്ത്തഺന് എഫ്ബ഻ക്കഺക്ഽന്നത്.
ഡന്ബഺര് എന്ന നരവുംശശഺ്ട്തജ്ഞീന്പ വ഼ഷണതണത്ത഻് നമഽക്ക് ശര഻യഺുംവണ്ണും
മനസ്സ഻് സാഷണത഻ക്കഺനഺക്ഽന്നത് നാറല

ത഻നഽും ഇരഽന്നാറല഻മഽന്ഫത഻നഽും ഇടക്ക്

സഽഹിത്തഽക്കളുീട വ഻ശദഺുംശങ്ങ് മഺട്തമഺണ്. ഇത഻ലഽും ക്ാടഽതീലണ്ണും
ബന്ധങ്ങ്ക്കഽ റ഻റുക് ഊര്ജും ീെലവഴ഻ുക്കണ്ട഻ വന്നഺ് അത് മറലു
ക്ഺരയങ്ങള഻് ട്ശദ്ധ് ീെലഽത്തഺനഽള്ള തലുച്ചഺറ഻ീന്പ ക്ഴ഻വ഻ീന ട്റത഻ക്ാലമഺയ഻
ബഺധ഻ക്കഽും. ആയ഻രക്കണക്ക഻ന് എഫ്ബ഻ട്െണ്ട്സഽള്ളവര് ുറഺലഽും ഇന്ഫറഞ്ഞ
നാറല

ുതഺളും ുറരഽമഺീയഺീക്ക മഺട്തുമ എഴഽത്തഽക്ഽത്തഽക്് നടത്തഽന്നഽള്ളൂ

എന്നഽും, അത഻്ത്തീന്ന ഇരഽറത഻്ത്തഺീഴയഺളുക്ളുമഺുയ റത഻വഺയ഻
ഇടറഴക്ഽന്നഽള്ളൂ എന്നഽും റഠനങ്ങ് വയക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ഇീതഺീക്ക
അട഻വരയ഻ടഽന്നത് എഫ്ബ഻യ഻് ട്െണ്ട്സ഻ീന ക്ഽന്നഽക്ാട്ടഺന് െ഻ലര് ക്ഺണ഻ക്കഽന്ന
അമ഻തഺുവശത്ത഻ീന്പ ന഻രര്ഥക്തക്കഺണ്.
വ഻ുശഷങ്ങ് റങ്കഽീവക്കഺന് ീമുസ്, െഺറല്, ക്മന്പ്, ൂടുംൂലന് ുറഺസ്റ്റ്
എന്ന഻ങ്ങീന റല ഉറഺധ഻ക്ളുും ലഭയമഺീണങ്ക഻ലഽും അവീയഺന്നഽും
ഉറുയഺഗീന്ഫടഽത്തഺീത നയാ്െ഼ഡ്ജ എന്ന ുേറല഻് എഫ്ബ഻ വ഻ള

഻ത്തരഽന്ന

വ഻വരങ്ങ് അനഺയഺസും വഺയ഻ീച്ചടഽക്കഽക് മഺട്തമഺണ് ഭാര഻ഭഺഗും ുറരഽും
ീെയ്യുന്നത്. ന഻ലവ഻ലഽള്ള ബന്ധങ്ങീള ന഻ലന഻ര്ത്തഺനഺണ്, അലലഺീത റഽത഻യ
ബന്ധങ്ങ് സിഷ്ട഻ീച്ചടഽക്കഺനലല ഭാര഻റഷണതവഽും എഫ്ബ഻ീയ ആട്ശയ഻ക്കഽന്നത്.

ബര്ഗറഺഖഖ഻ല…
2009-് ഒരഽ ബര്ഗര് ക്

ന഻യഽീട “റത്തഽ ുറീര അണ്ഫട്െണ്ട് ീെയ്സതഺ്

ഒരഽ ബര്ഗര് ീസൌജനയമഺയ഻ത്തരഺും” എന്ന ഓെറ഻നഽ മഽന്ന഻് റത്തഽ
ദ഻വസങ്ങ്ക്കഽള്ള഻് മഽറ഻ച്ചുമഺറലീന്ഫട്ടത് രണ്ടര ലഷണതുത്തഺളും എഫ്ബ഻
ീസൌഹിദങ്ങളഺയ഻രഽന്നഽ.

നഺവഽകള് കവഺറെയ്സന് ഭജ്ഞ഻ക്കഽഡപഺള്
സമാഹത്ത഻ീന്പ നഺനഺതഽറക്ള഻് ന഻ന്നഽള്ള നാറഽ ക്ണക്ക഻നഺളുക്ളുീട
മഽന്ന഻്ീച്ചന്നഽന഻ന്ന് ഇന്നഽ രഺവ഻ീല ഇന്നതഺണഽ ക്ഴ഻ച്ചത് എന്ന് ന഻ങ്ങ്
വ഻ള഻ച്ചുററയഽുമഺ? എഫ്ബ഻യ഻് റലരഽും ന഻ുതയന ീെയ്സതഽീക്ഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന
ഒരഽ ക്ഺരയമഺണ഻ത്. മീറലഺരഺുളഺട് മഽഖഺമഽഖും ററയഺന് മട഻ക്കഽന്ന, ത഻ക്ച്ചുും
വയക്ത഻റരുമഺ രഹസയഺത്മക്ുമഺ ആയ റല വ഻വരങ്ങളുും ഒുട്ടീറ ുറര് ഇന്ന്
എഫ്ബ഻യ഻് റരസയീന്ഫടഽത്ത഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. ററയഽന്നത് ുനര഻ട്ടലല, മറ഻ച്ച്
ീെയ്സ്ബഽക്ക് എന്ന ഇടന഻ലക്കഺരുനഺടഺണ് എന്നതഽും, എ്ഽും
വ഻ള഻ച്ചുററയഽക്ീയന്ന നഺട്ടുനടന്ഫ് എഫ്ബ഻യ഻് ന഻ലന഻്ക്കഽന്നതഽും,
ുട്ശഺതഺക്കളുീട യഥഺര്ഥ വയഺപ്ത഻ീയക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ുബഺധമ഻ലലഺയ്സക്യഽീമലലഺും
ഈീയഺരഽ ന഻യട്്ണുംവ഻ടല഻ന് വളമഺക്ഽന്നഽണ്ട്. ീെറഽന്ഫക്കഺര്, അവ഻വഺഹ഻തര്,

ആത്മവ഻ശവഺസക്കഽറവഽള്ളവര്, ട്റസ഻ദ്ധ്഻യഺട്ഗഹ഻ക്കഽന്നവര് തഽടങ്ങ഻യവരഺണ്
മറലുള്ളവരഽീട സവ഼ക്ഺരയത എളുന്ഫത്ത഻് ൂക്ക്കലഺക്കഽക് എന്ന ഉുേശുത്തഺീട
ഇത്തരും ീവള഻ീന്ഫടഽത്തലഽക്് ക്ാടഽതലഽും നടത്തഽന്നത്.
“ന഻ങ്ങ് തഺമസ഻ക്കഽന്നതഽും ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നതഽീമഺീക്ക എവ഻ീടയഺണ് എന്നത്
അറര഻െ഻തര് അറ഻ഞ്ഞഺ് വലല ക്ഽഴന്ഫവഽമഽുണ്ടഺ” എന്ന ുെഺദയത്ത഻ന്
“റ഻ന്ന഻ലലഺീത?!” എന്നഽത്തരും ററയഽന്നവരഽീടയഽും നീലലഺരഽ ശതമഺനും റുഷണത
എഫ്ബ഻യ഻് ഇത്തരും വ഻വരങ്ങ് റഽറത്തഽവ഻ടഽന്നഽണ്ട്. ൂട്റവസ഻
ീസറല഻ങ്ങഽക്ീളക്കഽറ഻ച്ചുള്ള അജ്ഞതയഽും ഇത഻ീന്പീയഺീക്ക ട്റതയഺഘഺതങ്ങ്
തീന്നയലല, മറ഻ച്ച് മറലുള്ളവീരയഺണ് ബഺധ഻ക്കഽക് എന്ന ധഺരണയഽീമഺീക്കയഺണ്
ഇത഻നഽ ന഻മ഻ത്തമഺക്ഽന്നത്.
വയക്ത഻വ഻വരങ്ങുളഺ ുറഺസ്റ്റുക്ുളഺ ട്റസ഻ദ്ധ്ീന്ഫടഽത്തഽും മഽ

് ഒര഻ക്ക്

എഫ്ബ഻യ഻് ുെര്ത്ത വ഻വരങ്ങ് റ഻ന്ന഼ീടഺര഻ക്കലഽും എന്നുത്തക്കഽമഺയ഻
മഺയ്സച്ചുക്ളയഺനഺക്഻ലല എന്നഽും, ീതഺഴ഻്ദഺതഺക്കളുും ന഻യമറഺലക്രഽും
സഺമാഹയവ഻രഽദ്ധ്രഽമടക്കും ഒുട്ടീറുന്ഫര് ന഻ങ്ങീളഴഽതഽന്നത് വഺയ഻ുച്ചക്കഺും എന്നഽും
ഓര്ക്കഽന്നതഽ നലലതഺണ്. അട്ത റരസയമഺുക്കണ്ട എന്നഽ ക്രഽതഽന്ന വ഻വരങ്ങ്
അടഽത്ത സഽഹിത്തഽക്കുളഺടഽ മഺട്തമഺയ഻ റങ്കഽീവക്കഺന് ീമുസ്, െഺറല്
തഽടങ്ങ഻യവ ഉറുയഺഗീന്ഫടഽത്തഺവഽന്നതഽമഺണ്.

അക്കരപ്പച്ചടയ ഡലഺക്ക് ടെയ്ഺം
മറലുള്ളവരഽമഺയ഻ സവയും തഺരതമയീന്ഫടഽത്ത഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഺനഽള്ള തവര
മനഽഷയസഹജമഺണ്. എഫ്ബ഻യഽീട ഘടനയഺവീട്ട, മ഻ന഻റലുക്്ക്കഽള്ള഻് ഒട്ടനവധ഻
തഺരതമയങ്ങ്ക്ക് അവസരീമഺരഽക്കഽന്ന തരത്ത഻ലഽള്ളതഽമഺണ്.
ുജഺല഻ക്കയറലീത്തുയഺ വ഻ുദശയഺട്തീയുയഺ ഒീക്കക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ക്ാട്ടുക്ഺരഽീട
ുറഺസ്റ്റുക്് തങ്ങള഻് അസായയഽും ന഻രഺശയഽും ഉളവഺക്കഽന്നഽണ്ട് എന്ന് ഒരഽ
റഠനത്ത഻് റീങ്കടഽത്ത ീെയ്സ്ബഽക്ക് അുംഗങ്ങള഻് മാന്ന഻ീലഺന്നഽ ുറര്
ീവള഻ീന്ഫടഽത്തഽക്യഽണ്ടഺയ഻. ക്ഽട്ട഻ക്്, ്ട്ത഼ക്്, വ഻ദയഺഭയഺസറരമഺുയഺ
സഺ

ത്ത഻ക്മഺുയഺ റ഻ന്നഺക്കും ന഻്ക്കഽന്നവര്, ീെയ്സ്ബഽക്ക഻് ഏീറ സമയും

ീെലവ഻ടഽന്നവര്, ുനര഻ട്ടു റര഻െയമ഻ലലഺത്ത അുനക്ും ുറീര
ട്െണ്ട്സഺീയടഽത്ത഻ട്ടുള്ളവര് തഽടങ്ങ഻യവര഻ലഺണ് ഈ ട്റശ്നും ക്ാടഽതലഺയ഻
ക്ഺണീന്ഫടഽന്നത്. എഫ്ബ഻യ഻് ന഻ന്ന് ുലഺീഗൌട്ട് ീെയ്സതഽക്ഴ഻ഞ്ഞഽും ഇത്തരും
ുറഺസ്റ്റുക്ീളന്ഫറല഻ െ഻്഻ച്ചുീക്ഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നവര്ക്ക് ഇത് വ഻ഷഺദത്ത഻നഽ ുറഺലഽും
ഇടയഺക്കഽക്യഽും ീെയ്യഺും.
എഫ്ബ഻ുനഺട്ടത്ത഻ന് ഇങ്ങ഻ീനീയഺരഽ റഺര്ശവെലമഽണ്ട് എന്ന ത഻ര഻ച്ചറ഻വ്
സാഷണത഻ക്കഽന്നതഽും, ഏവരഽും ീറഺതഽീവ സു്ഺഷന഻മ഻ഷങ്ങീളന്ഫറല഻ മഺട്തും
ീറരഽ

റയട഻ക്കഽന്ന ഇടമഺണ് ീെയ്സ്ബഽക്ക് എന്ന് സവയും ഓര്മ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നതഽും,

ഓണ്ഫൂലന് ക്ാട്ടുക്ഺരഽമഺയ഻ റഽറുംുലഺക്ത്തഽും ബന്ധീന്ഫട്ടുീക്ഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നതഽും,
ന഻രഺശഺുവളക്ള഻് എഫ്ബ഻യ഻്ന഻ന്ന് വ഻ട്ടുന഻്ക്കഽന്നതഽും ഒീക്ക ഇവ഻ീട
സഹഺയക്മഺക്ഽും. ട്റശ്നക്ഺര഻ക്ളഺയ ുറഺസ്റ്റുക്ീള ൂലക്കഽക്ുയഺ റലയഺവര്ത്ത഻
വഺയ഻ക്കഽക്ുയഺ ീെയ്യുന്നത് ഭഺവ഻യ഻് അത്തരും ുറഺസ്റ്റുക്ീള ഒരഽ വ഻ഷമവഽും

ക്ാടഺീത വഺയ഻ച്ചുവ഻ടഺനഽള്ള ട്റഺപ്ത഻ ൂക്വരഽത്തഽും. വലലഺീത അസായ
ജന഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നവര്ീക്കത഻ീര അണ്ഫുെഺുളഺ, അണ്ഫട്െണ്ട് തഽടങ്ങ഻യ ആയഽധങ്ങ്
ഉറുയഺഗ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്. എഫ്ബ഻യഽറുയഺഗും ന഻യട്്഻ച്ച്, മഺനസ഻ുക്ഺലലഺസും
തരഽന്ന മറലു ട്റവിത്ത഻ക്ള഻് മഽഴഽക്ഺുനഺ ജ഼വ഻തത്ത഻് ുനടഺനഺവഺീത ുറഺയ
ക്ഺരയങ്ങ് എത്ത഻ന്ഫ഻ട഻ക്കഺുനഺ ട്ശമ഻ക്കഺവഽന്നതഽമഺണ്.

ആത്മരത഻യ഻ല് മഽക്ക഻യ അപ്ഡ

റ്റുകള്

തുന്നഺടഽതീന്നയഽള്ള ക്നത്ത അഭ഻ന഻ുവശും, എങ്ങഽീമവ഻ീടയഽും തീന്പയഺധ഻റതയും
ഉറന്ഫ഻ക്കഺനഽള്ള അടങ്ങഺത്ത തവര, സവ്മഺട്ഗഹങ്ങ് സെല഼ക്ര഻ക്കഺനഽള്ള
ന഻ഷ്ക്ക്കരഽണമഽള്ള ട്ശമങ്ങ് തഽടങ്ങ഻യ ശ഼ലങ്ങളു്ീക്കഺള്ളുന്ന വയക്ത഻തവൂശല഻
നഺഴ്സ഻സ഻സും (Narcissism) എന്നറ഻യീന്ഫടഽന്നഽ. (ഒരരഽവ഻യ഻് തീന്പ മഽഖും
ുനഺക്ക഻ുനഺക്ക഻യ഻രഽന്നഽ മര഻ച്ചുവ഼ണ ട്ഗ഼ക്ക് ുവട്ടക്കഺരീന്പ ുറര഻് ന഻ന്നഺണ് ഈ
വഺക്കഽണ്ടഺയത്.) ഏീതഺര഻ടത്തഽും “

ഺന്” എന്ന വ഻ഷയും എടഽത്ത഻ടഽക്,

ബന്ധങ്ങള഻് ഉറര഻േവത മഺട്തും ീവച്ചുറഽലര്ത്തഽക് തഽടങ്ങ഻യവയഽും
ഇക്കാട്ടരഽീട മഽഖമഽട്ദക്ളഺണ്.
നഺഴ്സ഻സ഻സും ബഺധ഻തര് എഫ്ബ഻യ഻് ഏീറ സമയും ീെലവഴ഻ക്കഽും എന്നഽും,
ന഻ര്രും അപ്ുഡറലുക്ള഻ടഽക്, ക്ാീടക്കാീട സവ്ും ുെഺുട്ടഺക്് ുറഺസ്റ്റ് ീെയ്യുക്,
ആവര്ത്ത഻ച്ച് ീട്റഺൂെ് െ഻ട്തും മഺറലുക്, സവ്ും ജ഼വ഻തീത്ത ീറഺല഻ന്ഫ഻ച്ചു
ക്ഺണ഻ക്കഽക്,

സവക്ഺരയരഹസയങ്ങ് ുറഺലഽും വ഻ള഻ച്ചുററയഽക്, വളീരയധ഻ക്ും

ുറീര ട്െണ്ട്സഺക്കഽക്, ഇടയ്സക്ക഻ീട സവ്ും ീട്റഺൂെ് റര഻ുശഺധ഻ക്കഽക്,
വ഻മര്ശനങ്ങുളഺട് ത഼ട്വമഺയ഻ ട്റത഻ക്ര഻ക്കഽക് തഽടങ്ങ഻യ ര഼ത഻ക്് ട്റക്ട഻ന്ഫ഻ക്കഽും
എന്നഽും റഠനങ്ങ് വയക്തമഺക്കഽന്നഽണ്ട്.

എന്നഺ് െഽറലുമഽള്ളവര്ക്ക് ഇവരഽീട

ീറഺള്ളത്തരങ്ങ് അനഺയഺസും ത഻ര഻ച്ചറ഻യഺന് സഺധ഻ക്കഺറഽമഽണ്ട്.

മഡനഺഫവഷമയത്ത഻ഡലക്കഽള്ള ഡലഺഗ഻നഽകള്
റല അുംഗങ്ങള഻ലഽും, ട്റുതയക്഻ച്ച് സവതുവ ആശങ്കഺെ഻ത്തരഺയവര഻്, ഉത്ക്കണ്ഠ
വര്ദ്ധ്഻ക്കഺന് ീെയ്സ്ബഽക്ക് ന഻മ഻ത്തമഺക്ഽന്നഽണ്ട്. അപ്ുഡറലുക്് ൂവക്഻യഺ്
മറലുള്ളവര് എ്ഽ ക്രഽതഽും, ഇന്നയഺ് ക്മന്പ് ീെയ്യഺത഻രഽന്നത് എ്ഺയ഻ര഻ക്കഽും
എീന്നഺീക്കയഽള്ള ആക്ഽലതക്് ഇത഻്ീന്ഫടഽന്നഽ. ഏീറയഺളുക്് തീന്ന
വ഼ഷണത഻ക്കഽന്നഽണ്ട് എന്ന ുബഺധും എഫ്ബ഻യ഻ലഽും സഭഺക്

ത്ത഻നഽ വഴ഻ീവക്കഺും.

റലതരും ട്െണ്ട്സ഻നഽ ുവണ്ട഻ വയതയ്ത ഭഺഷക്ളുും ൂശല഻ക്ളുും
ഉറുയഺഗ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന്നത് െ഻ലര്ക്കഽ സമര്േജനക്മഺക്ഺും. റഴയ
ട്റണയഭഺജനങ്ങളുമഺയഽള്ള ീെയ്സ്ബഽക്ക് ബന്ധങ്ങളുും, ജ഼വ഻തറങ്കഺള഻ക്്ക്ക്
അസവഺരസയമഽണ്ടഺക്കഽന്ന തരും ുറഺസ്റ്റുക്ളുും, ഏീറുനരും എഫ്ബ഻യ഻്
ീെലവഴ഻ച്ച഻ട്ടുും റങ്കഺള഻ീയ ഒര഻ക്കലഽും റരഺമര്ശ഻ക്കഺീത വ഻ടഽന്നതഽീമലലഺും
ദഺ

തയക്ലഹങ്ങ്ക്കഽും വഴ഻ീവച്ചുതഽടങ്ങ഻യ഻ട്ടുണ്ട്.

ട്റണയത്ത഻ീലുയഺ വ഻വഺഹത്ത഻ീലുയഺ റഴയ ക്ാട്ടുക്ീള െ഻ലര് എഫ്ബ഻യ഻്
അണ്ഫട്െണ്ട് ീെയ്യഺീത ന഻ലന഻ര്ത്തഺറഽണ്ട്. അത്തരും വയക്ത഻ക്ളുീട റഽത഻യ
ബന്ധങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചുള്ള സാെനക്്ക്കഺയ഻ അവരഽീട ീട്റഺൂെലഽക്് ന഻ര്രും

സന്ദര്ശ഻ക്കഽന്നത് മഺനസ഻ക്സമര്േമഽളവഺക്കഽക്യഽും ഹിദയത്ത഻ീല
മഽറ഻വഽക്ളുണങ്ങ഻ റഽത഻ീയഺരഽ ജ഼വ഻തത്ത഻ുലക്കഽ ക്ടക്കഽന്നത഻ന് വ഻ഘഺതങ്ങ്
സിഷ്ട഻ക്കഽക്യഽും ീെയ്സുതക്കഺും.

എഫ്ബ഻യ഻ടല തളത്ത഻ല് ദ഻ഡനശ്ന്മഺര്
ൂലക്കഽക്്, ക്മന്പുക്് തഽടങ്ങ഻യ എഫ്ബ഻യ഻ടീറടലഽക്്ക്ക് മ഻ക്കുന്ഫഺഴഽും റല
വയഺഖയഺനങ്ങളുും സഺദ്ധ്യമഺണ് എന്നത് ദ

ത഻ക്്ക്ക഻ടയ഻് സുംശയങ്ങ്

ഉടീലടഽക്കഺനഽും വഴ഻ീയഺരഽക്കഽന്നഽണ്ട്. ്ട്ത഼ക്ളുും എഫ്ബ഻യ഻് ഏീറ സമയും
ീെലവ഻ടഽന്നവരഽും സവതുവ സുംശയഺലഽക്കുളഺ ആശങ്കഺക്ഽലുരഺ ആയവരഽും
ഒീക്കയഺണ് ഇത്തരും സുംശയങ്ങ്ക്ക് ഏറലവഽീമളുന്ഫും വശുംവദരഺക്ഽന്നത്.
ുനര഻യ സുംശയങ്ങ് തലീറഺക്കഽക്, ഇന഻യഽും ീതള഻വഽക്ളുുണ്ടഺ എന്നറ഻യഺന്
റങ്കഺള഻യഽീട എഫ്ബ഻െലനങ്ങീള ക്ാടഽത് ന഻ര഼ഷണത഻ക്കഽക്, അുന്ഫഺ്
ക്ണ്ണ഻്ീന്ഫടഽന്ന ക്ഺരയങ്ങ്ീക്കലലഺും ദഽര്വയഺഖയഺനങ്ങ് െമക്കഽക്, അതഽവഴ഻
സുംശയങ്ങ് ക്ാടഽത് ദിഢമഺവഽക് എന്ന഻ങ്ങീന റല ഘട്ടങ്ങളഺയഺണ് ഈ
ട്റശ്നും വഷളഺവഺറഽള്ളത്. ഇത്തരും സുംശയങ്ങീള തഽടക്കത്ത഻ുല
ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽക്യഽും അവയഽീട ദാര഼ക്രണത്ത഻ന് ീെയ്സ്ബഽക്ക഻ീന ആട്ശയ഻ക്കഺീത
റങ്കഺള഻ുയഺടഽ തീന്ന ക്ഺരയങ്ങ് തഽറന്നഽ സുംസഺര഻ക്കഽക്യഽും ീെയ്യുന്നതഺണ്
ആുരഺഗയക്രും.

ഡ

ഺക്െര്മഺര്ക്ക് പ്ൈറിക്റ഻കവറയക്കയക്കഺഡമഺ?

ുഡഺക്ചടര്മഺരഽും അവരഽീട ുരഺഗ഻ക്ളുും തമ഻് ീെയ്സ്ബഽക്ക്
ുറഺലഽള്ള ൂസറലുക്ള഻് ീസൌഹിദത്ത഻ുലര്ീന്ഫടഽന്നത് ആുരഺഗയക്രമലല
എന്നഺണ് ീറഺതഽീവയഽള്ള അഭ഻ട്റഺയും. ഇത്തരും ഇടറഴക്ലഽക്്
ുഡഺക്ചടര്—ുരഺഗ഼ ബന്ധത്ത഻ീന്പ അത഻രഽക്ീള അവയക്തമഺക്കഽക്യഽും
െ഻ക്഻ത്സയഽീട ന഻ലവഺരീത്ത ട്റത഻ക്ാലമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽക്യഽും ീെയ്യഺും.
ുരഺഗ഻ക്ീളക്കഽറ഻ച്ചുള്ള വയക്ത഻റരമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങ് ഒരഽ
റര഻ധ഻യ഻്ക്കാടഽത് ുഡഺക്ചടര്മഺരഽീട ക്ണ്ണ഻്ീന്ഫടഽന്നത്
വ്തഽതഺറരമഺയ഻ ത഼രഽമഺനങ്ങീളടഽക്കഺനഽള്ള അവരഽീട ക്ഴ഻വ഻ീന
ദഽര്ബലീന്ഫടഽത്തഺും. സവ്ും വയക്ത഻ജ഼വ഻തീത്തക്കഽറ഻ച്ചുള്ള
ുഡഺക്ചടര്മഺരഽീട അപ്ുഡറലുക്് ുരഺഗ഻ക്് വഺയ഻ച്ചറ഻യഽന്നത്
ൂസുക്കഺീതറഺന്ഫ഻ ുറഺലഽള്ള െ഻ക്഻ത്സക്ളുീട ക്ഺരയുശഷ഻
നശ഻ന്ഫ഻ക്കഽക്യഽും ീെയ്യഺും.

പ്രഺയരാര്ത്ത഻ടയത്തഺത്ത ടപ്രഺഫൈലഽകള്
വയക്ത഻തവും, സവതവുബഺധും, സദഺെഺരെ഻്ക്് തഽടങ്ങ഻യവ രാറീന്ഫട്ടുവരഽന്ന
ീക്ൌമഺരത്ത഻്

ീെയ്സ്ബഽക്ക് എീ്ഺീക്ക

സവഺധ഼നങ്ങളഺണ് ീെലഽത്തഽന്നത്

എന്നുനവഷ഻ച്ച ഗുവഷണങ്ങ് തരഽന്നത് സമ഻ട്ശെലങ്ങളഺണ്. ുലഺക്ത്ത഻നഽ
മഽന്ന഻് എങ്ങ഻ീന സവയമവതര഻ന്ഫ഻ക്കണും എന്ന സുന്ദഹമഽള്ളവര്ക്ക് വ഻വ഻ധ
അഭ഻ട്റഺയങ്ങീളയഽും ക്ഺഴ്െന്ഫഺടഽക്ീളയഽും മറലുള്ളവര് എങ്ങ഻ീന സവ഼ക്ര഻ക്കഽും
എന്നഽ റര഼ഷണത഻ച്ചറ഻യഺനഽും ക്഻ട്ടുന്ന ട്റത഻ക്രണങ്ങ്ക്കനഽസിതമഺയ഻ സവയും
മഺറഺനഽും ഉള്ള അവസരങ്ങ് ീെയ്സ്ബഽക്ക് ഒരഽക്കഽന്നഽണ്ട്. അട്ത
സഺധഺരണമലലഺത്ത തഺല്റരയങ്ങ് ീവച്ചുറഽലര്ത്തഽന്ന ീക്ൌമഺരക്കഺര്ക്ക്
അനഽുയഺജയമഺയ റ഻്ഽണയഽും സഹഺയവഽും ലഭയമഺക്കഺനഽും
എഫ്ബ഻ക്കഺക്ഽന്നഽണ്ട്.
മറഽവശത്ത്, എഫ്ബ഻യ഻് നലല ുട്റഺത്സഺഹനവഽും ീറഺതഽസമത഻യഽും
ക്഻ട്ടുന്നുതഺീട ക്ഷ്ടീന്ഫട്ടു റഠ഻ച്ച് മറലുള്ളവരഽീട മത഻ന്ഫു സ

ഺദ഻ക്കഺനഽള്ള

തഺല്റരയും െ഻ല ീക്ൌമഺരക്കഺര്ീക്കങ്ക഻ലഽും നഷ്ടമഺക്ഽന്നഽണ്ട്. അമ഻തമഺയ
എഫ്ബ഻യഽറുയഺഗും ീക്ൌമഺരക്കഺര഻് ആട്ക്മുണഺത്സഽക്തയഽും
സഺമാഹയവ഻രഽദ്ധ്തയഽും വളര്ത്തഽന്നഽ എന്നഽും, ക്ഽട്ട഻ക്ീള
ൂലുംഗ഻ക്ൊഷണത്ത഻നഽറുയഺഗ഻ക്കഽന്നവര് ഇരക്ീളക്കീണ്ടത്തഺന്
ീെയ്സ്ബഽക്ക഻ീന ക്രഽവഺക്കഽന്നഽ എന്നഽും സാെനക്ളുണ്ട്.
ൂലുംഗ഻ക്റര഼ഷണതണങ്ങളുീടയഽും ലഹര഻യഽറുയഺഗത്ത഻ീന്പയഽീമഺീക്ക
വ഻ശദഺുംശങ്ങ് ീക്ൌമഺരക്കഺര് എഫ്ബ഻യ഻് ീക്ഺട്ട഻ുഘഺഷ഻ക്കഽന്നത഻ീനയഽും,
ുറഺസ്റ്റ഻ട്ടവര് തട്ടുുക്ടഽക്ീളഺന്നഽും ററലഺീത രഷണതീന്ഫട്ടു എന്നറ഻യഽന്ന
സമട്റഺയക്കഺര഻് അതഽ ീെലഽത്ത഻ുയക്കഺവഽന്ന
ദഽസ്സവഺധ഼നീത്തയഽീമഺീക്കക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ആശങ്കക്ളുും റല ഗുവഷക്രഽും
റങ്കഽീവക്കഽന്നഽണ്ട്.

ടൈയ്സസ്ബഽക്ക് ഒരഽ ലഹര഻യഺകഽഡപഺള്
എഫ്ബ഻യഽീടുയഺ ീഗയ഻മഽക്് ുറഺലഽള്ള അത഻ീന്പുയീതങ്ക഻ലഽും
ഘടക്ഭഺഗങ്ങളുീടുയഺ ഉറുയഺഗും െ഻ലര്ീക്കങ്ക഻ലഽും ഒരഽ അഡ഻ഷണതീന്പ
ുതഺത഻ുലക്ക് വളരഺറഽണ്ട്. മഽന്ക്ാട്ട഻ ന഻ശ്ചയ഻ച്ചത഻ലഽും വലലഺീത ക്ാടഽത് ുനരും
ൂസറല഻് ീെലവഴ഻ക്കഽക്, അുതക്കഽറ഻ച്ച് മറലുള്ളവുരഺട് ക്ള്ളും ററുയണ്ട഻
വര഻ക്, ഇത഻ീനഺീക്കയ഻ടയ഻് മറലുത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങ് മറന്നഽ ുറഺവഽക്,
ഏീറനഺളഺയ഻ അടഽത്തറ഻യഺവഽന്നവീരക്കഺളുും ട്റഺധഺനയും ീെയ്സ്ബഽക്ക്
സഽഹിത്തഽക്ക്ക്ക് ീക്ഺടഽക്കഺന് തഽടങ്ങഽക്, ജ഼വ഻തട്റശ്നങ്ങള഻് ന഻ന്ന്
ഒള഻ുച്ചഺടഺനഽള്ള ഒരഽറഺധ഻യഺയ഻ എഫ്ബ഻ീയ ഉറുയഺഗ഻ക്കഽക്, ൂസറല഻് ന഻ന്ന്
വ഻ട്ടുന഻്ക്കഽു

ഺ് ുദഷയുമഺ വ഻രസതുയഺ ന഻രഺശുയഺ ഒീക്ക അനഽഭവീന്ഫടഽക്

തഽടങ്ങ഻യവ ഒരഡ഻ഷണതീന്പ സാെനക്ളഺവഺും. ീെറഽന്ഫക്കഺര്, ്ട്ത഼ക്്, ീറഺതഽുവ
ആശങ്കഺക്ഽലരഺയവര്, ഏക്ഺ്ജ഼വ഻തും നയ഻ക്കഽന്നവര്,

ട്റശ്നങ്ങീള

അഭ഻മഽഖ഼ക്ര഻ക്കഺനഽള്ള ക്ഴ഻വ഻ലലഺത്തവര് തഽടങ്ങ഻യവര്ക്കഺണ് ീെയ്സ്ബഽക്ക്
അഡ഻ഷണതന് റ഻ട഻ീറടഺന് സഺദ്ധ്യത ക്ാടഽതലഽള്ളത്.

ഏീതഺീക്ക ട്റശ്നങ്ങള഻് ന഻ന്നഺുണഺ ഒള഻ുച്ചഺടഺന് ട്ശമ഻ക്കഽന്നത് അവീയ
ത഻ര഻ച്ചറ഻ഞ്ഞ് റര഻ഹര഻ക്കഽക്, ട്റത഻സന്ധ഻ക്ള഻് തഺങ്ങഺുയക്കഺവഽന്ന നലല
വയക്ത഻ബന്ധങ്ങളുും സഺമാഹയബന്ധങ്ങളുും വളര്ത്ത഻ീയടഽക്കഽക്, ആവശയീമങ്ക഻്
വ഻ദഗ്ദ്ധ്സഹഺയും ഉറുയഺഗീന്ഫടഽത്തഽക് തഽടങ്ങ഻യവ ഈീയഺരവപീയ
അത഻ജയ഻ക്കഺന് ൂക്ത്തഺങ്ങഺക്ഽും.

അ

഻ക്ഷനഽഡറികഺ എന്നറ഻യഺം

തഺീഴീക്കഺടഽത്ത ുെഺദയങ്ങ്ക്ക് “വളീര അറാര്വമഺയ഻”,
“അറാര്വമഺയ഻”, “െ഻ലുന്ഫഺീഴഺീക്ക”, “മ഻ക്കുന്ഫഺഴഽും”,
“ഒട്ടുമ഻ക്കുന്ഫഺഴഽും” എന്ന഻വയ഻്ന഻ന്ന് ഒരഽത്തരും ീതരീഞ്ഞടഽക്കഽക്:
1. ന഻ങ്ങ് ീെയ്സ്ബഽക്ക഻ീനക്കഽറ഻ച്ച്

െ഻്഻ക്കഽക്ുയഺ അത്

എങ്ങ഻ീന ഉറുയഺഗ഻ക്കണീമന്ന ആസാട്തണത്ത഻്
മഽഴഽക്ഽക്ുയഺ ീെയ്യഺറഽുണ്ടഺ?
2. ന഻ങ്ങ്ക്ക് ക്ാടഽത്ക്കാടഽതലഺയ഻ ീെയ്സ്ബഽക്ക്
ഉറുയഺഗ഻ക്കണീമന്ന ആസക്ത഻ അനഽഭവീന്ഫടഺറഽുണ്ടഺ?
3. ജ഼വ഻തട്റശ്നങ്ങ് മറക്കഺനഺയ഻ ന഻ങ്ങ് ീെയ്സ്ബഽക്ക്
ഉറുയഺഗ഻ക്കഺറഽുണ്ടഺ?
4. ന഻ങ്ങ് ീെയ്സ്ബഽക്ക് ഉറുയഺഗും ക്ഽറക്കഺന് ട്ശമ഻ച്ച്
റരഺജയീന്ഫട്ട഻ട്ടുുണ്ടഺ?
5. ീെയ്സ്ബഽക്ക് ഉറുയഺഗ഻ക്കഽന്നത഻ന് എീ്ങ്ക഻ലഽും തടസ്സും
ുനര഻ട്ടഺ് ന഻ങ്ങ്ക്ക് അസവപതുയഺ വ഻ഷമുമഺ
ുതഺന്നഺറഽുണ്ടഺ?
6. ീെയ്സ്ബഽക്ക് ഉറുയഺഗും ന഻ങ്ങളുീട റഠനത്ത഻ുനഺ
ുജഺല഻ുക്കഺ എീ്ങ്ക഻ലഽും വ഻ഘഺതും സിഷ്ട഻ച്ച഻ട്ടുുണ്ടഺ?
ഏീതങ്ക഻ലഽും നഺലഽ ുെഺദയങ്ങ്ക്ക് “മ഻ക്കുന്ഫഺഴഽും” എുന്നഺ
“ഒട്ടുമ഻ക്കുന്ഫഺഴഽും” എുന്നഺ ഉത്തരും ററഞ്ഞവര്ക്ക് ീെയ്സ്ബഽക്ക്
അഡ഻ഷണതന് റ഻ട഻ീറട്ട഻ട്ടുണ്ടഺവഺും.

